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SİRKÜLER 2011 /3                                              Ankara, 27.01.2011 
  

 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 
 

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERDEN ELDE EDİLEN FAİZLERİN 
VERGİLENDİRİLMESİ. 

 
 
 13 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 279 nolu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde, 20.12.2010 tarih ve 2010 / 1182 sayılı Bakanlar Kurulu kararından bahisle; 
 
 Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3, 
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,  

oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre; 

Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (hazine bonosu ve 
tahviller dahil) elde edilen gelirler için GVK’nun geçici 67 nci maddenin (2) numaralı fıkralı 
kapsamında tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir. 

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz 
gelirleri, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde 
yazılı menkul sermaye iratları arasında tanımlanmış olmakla birlikte bahse konu tahviller 
geçici 67 nci madde kapsamına giren menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı 
sayılmadığından; ihraç tarihine bakılmaksızın, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında 
ihraç edilen tahvillere ilişkin olarak 2010/1182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihi 
olan 29/12/2010 tarihinden itibaren yapılacak faiz ödemeleri üzerinden, tahvillerin vadesi 
dikkate alınmak suretiyle yukarıda belirlenen oranlarda tahvili ihraç eden kurumlarca 
GVK’nun 94. ve KVK’nun 15 ve 30.maddeleri uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir. 
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